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Niniejsze informacje oraz wszelkie inne porady techniczne oparte są na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie oznacza to 
jednak, że ponosimy z tego tytułu odpowiedzialność lub inne zobowiązania prawne; dotyczy to również istniejących praw własności 
intelektualnej osób trzecich, w szczególności praw patentowych. W szczególności nie zamierzamy udzielać żadnych gwarancji, 
wyraźnych lub dorozumianych, ani też nie gwarantujemy właściwości produktu w sensie prawnym. Zastrzegamy sobie prawo do 
wprowadzania zmian wynikających z postępu technologicznego lub innych zmian.

FUNKCE VÝHODY

Výkonný Účinný rozpouštěcí účinek odstraní silné nánosy minerálních olejů, tuků, dehtu, asfaltu a vosků ze široké škály kovů, plastů a 
lakovaných povrchů.

Ekonomické Koncentrovaná síla a vysoká míra absorpce zajišťují, že pouze malé množství odstraní vysokou úroveň znečištění.

Efektivní Rychle a důkladně čistí motory, součástky a díly a stroje a nářadí.

Vysoký bod vzplanutí Snížené riziko hořlavosti díky bodu vzplanutí nejméně 61 °C, takže je jeho použití bezpečnější než u mnoha jiných 
odmašťovadel.

Všestranný   Lze jej použít k odstraňování olejových a mastných stop z mnoha podlahových povrchů, dehtových skvrn a oleje z karoserií a k 
čištění lakovacích štětců.

Omyvatelný vodou Speciální emulgátory zajišťují snadné opláchnutí nečistot vodou a zanechávají povrchy čisté a nemastné.

Opakované použití Při použití v zařízeních na mytí dílů se rychle odděluje od nečistot a špíny pro opakované použití a vysokou hospodárnost při 
používání.

VELIKOSTI BALENÍ

SKLADOVÝ KÓD VELIKOST MNOŽSTVÍ KUFŘÍKU

SJZ5L Krabice 5 l 4

SJZ25L Krabice 25 l 1

ODMAŠŤOVÁNÍ A ÚDRŽBA

Swarfega® Jizer 
Vodou oplachovatelný odmašťovač dílů

POPIS PRODUKTU  
Vodou oplachovatelný odmašťovač dílů, který rychle rozpouští silné nánosy minerálních 
olejů, tuků, dehtu, asfaltu a vosků. NESMÍ se oplachovat do kanalizace nebo vodních 
toků.

KDE POUŽÍT
Obecné průmyslové a automobilové prostředí.

NÁVOD K POUŽITÍKDE POUŽÍT
Aplikujte čistě namáčením, štětcem, stíráním nebo nízkotlakým postřikem. 

Nechte několik minut působit, aby se znečištění rozložilo a rozpustilo. Odstraňte 
opláchnutím vodou, vyfoukáním vzduchem nebo otřením do sucha kapesníkem nebo 
hadříkem. Abyste zabránili rezivění, ošetřete očištěné kovy kachním olejem Swarfega.

Pro odstranění dehtových skvrn, olejových stop apod. z karoserie nalijte na hadřík a 
jemně rozetřete.

POZOR: Nelze použít na asfaltové povrchy a může ovlivnit některé druhy plastů, pryže, 
asfaltu a asfaltu. Před použitím nejprve otestujte kompatibilitu s čištěným povrchem 
nanesením na malou plochu.

DISPOZICE: Odstraňte odpad na licencované skládce v souladu s požadavky místního 
úřadu pro likvidaci odpadů. Zabraňte rozlití nebo odtoku do kanalizace, odpadních vod 
nebo vodních toků.
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